
ANEKS DO REGULAMIN PROMOCJI
„EXTRA”

FPHU OPTIMA Dawid Foszcz, 38-400 Krosno, Grodzka 26

Niniejszym Aneksem wprowadza se następujące zmiany do Regulaminu promocji EXTRA:

1. Zmianie ulega okres trwania promocji do 31.12.2013, w związku z czym Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

§2
[ Czas trwania Promocji ]

Promocja trwa od 1 październik 2012 roku do 31 grudzień 2013 roku włącznie.  

2. Skorygowano błędnie określoną wartość słowną przyznanych profitów, w związku z czym Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

§6
[ Przyznanie Profitów ]

1. Warunkiem przyznania profitów określonych w §5 niniejszego regulaminu jest zobowiązanie się Uczestnika Promocji do 
pozostania Abonentem Organizatora Promocji w zakresie wybranej usługi internetowej przez 24 miesiące, licząc od dnia 
Przystąpienia do Promocji ( dzień podpisania Umowy na warunkach Promocji lub aneksu do Umowy na warunkach Promocji).
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach określonych w §5 regulaminu 
Promocji przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji, 
przed upływem okresu zobowiązania określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie 
do uiszczenia na rzecz Organizatora Promocji, bez uprzedniego wezwania, kwoty nie przekraczającej ulgi przyznanej mu w 
związku z przystąpieniem do Promocji tj. w wysokości:  
a. 480 zł dla Pakietu 5G WIFI 4 Mbit (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych ) brutto,
b. 840 zł dla Pakietu 5G WIFI 5 Mbit (słownie: osiemset czterdzieści złotych) brutto,
c. 1200 zł dla Pakietu 5G WIFI 6 Mbit (słownie: tysiąc dwieście złotych) brutto,
d. 1320 zł dla Pakietu 5G WIFI 7 Mbit (słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia złotych) brutto,
e. 1056 zł dla Pakietu 5G WIFI 8 Mbit (słownie: tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych) brutto,
oraz kwoty przyznanej ulgi na Aktywację i Instalacje z której Uczestnik Promocji skorzystał określonej w §5 ust.1 lub §5 ust.2 
lub §5 ust.3,  
pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.
3. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik Promocji potwierdzi własnoręcznym podpisem 
złożonym na egzemplarzu Umowy Abonenckiej lub Aneksu do Umowy Abonenckiej.

[ Postanowienia końcowe Aneksu ]
3. Pozostałe warunki Regulaminu Promocji „EXTRA” pozostają bez zmian


